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Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 704 
    individuālie           533 
    kolektīvie                117 
    anonīmie 54 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 301 
Viedokļi 165 
Sūdzības 60 
Informācijas pieprasījumi 30 
Dažādi iesniegumi 147 
Atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpumi 1 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 54 
Pa pastu 463 
Pa e-pastu saeima@saeima.lv 185 
Pa faksu 2 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 68 
Saeimas Prezidijs 3 
Deputāti 705 
Frakcijas 141 
Komisijas 62 
Struktūrvienības 14 
  
Valoda  
Latviešu valoda 652 
Svešvalodas 52 
  
Sagatavotas atbildes 89 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  7 
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Latvijas Republikas Saeimas 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats 

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā 

(2011.gada 1.februāris - 28.februāris) 

 
Tematika Saņemto 

iesniegumu 
skaits 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

301 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

22 

AS „Latvijas Gāze” ierosina arī pēc 2011.gada 1.jūlija ar akcīzes nodokli neaplikt dabasgāzi, 
kas tiek izmantota elektroenerģijas ražošanai.  
 
Kases aparātu tirgotāju un kases sistēmu apkalpojošo dienestu pārstāvji aicina izdarīt 
grozījumus likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”.  
 
Asociācija „Latvijas černobiliešu savienība” lūdz saglabāt sociālo pabalstu Černobiļas AES 
seku likvidatoriem un dalībniekiem.  
 
Latvijas Kredītņēmēju apvienība aicina Juridisko komisiju uzņemties hipotekārās 
kreditēšanas likuma izstrādes vadību.  
 
Privātpersona aicina izdarīt izmaiņas likumdošanas aktos par zemes normas aprēķināšanu, kā 
arī veicināt, lai zeme ar būvēm būtu viens vesels īpašums. 
 
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija aicina pārskatīt bērnu pabalstu sistēmu. 
 
Privātpersona kritizē azartspēles regulējošos likumdošanas aktus un ierosina izdarīt 
grozījumus Azartspēļu un izložu likumā. 
 
Tautas kustība „Solidaritāte” vērš uzmanību uz patērētāju tiesības regulējošo normatīvo 
aktu neievērošanu un aicina noteikt, ka komercbankām jāatmaksā no patērētājiem saistībā 
ar gada dienu skaitu nepamatoti iekasētie līdzekļi. 
 
Latviešu ārstu un zobārstu apvienība aicina paredzēt finansējumu spermas bankas 
izveidošanai. 
 
Privātpersona aicina veikt izmaiņas likumdošanas aktos par nekustamā īpašuma nodokli, lai 
rastu iespēju īpašniekiem maksāt tikai par viņiem piederošām ēkām, ņemot vērā nekustamo 
īpašumu tiesību daļas praktisko un faktisko lietošanā esošo īpašumu kā reālu, nevis kā 
domājamu. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

10 

Maskavas Latviešu kultūras biedrība iesniedz priekšlikumus par dubultpilsonības ieviešanu 
trimdā dzīvojošiem latviešiem un viņu pēctečiem.  
 
Privātpersona iebilst pret likumdošanas normām, kas regulē iespēju vērsties pret valsts un 
tiesībaizsardzības iestādēm ar prasību atlīdzināt to rīcības rezultātā nodarītos zaudējumus 
un aicina izdarīt grozījumus tiesību aktos.  
 
Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija iesniedz priekšlikumus 
grozījumiem normatīvajos aktos, kas saistīti ar darbinieku prasījumu apmierināšanu 
maksātnespējas procesos. 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un privātpersonas aicina izdarīt grozījumus 
normatīvajos aktos, kas regulē maksātnespējas jautājumus. 
 
Privātpersonas kritizē Maksātnespējas likuma normu piemērošanu un aicina izdarīt 
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grozījumus likumdošanas aktos.  
 
Latvijas Sociālistiskā partija aicina Saeimu piešķirt nepilsoņiem tiesības piedalīties 
pašvaldību vēlēšanās, mudina neatbalstīt antinacionālo liberālismu un valsts regulētu 
ekonomiku un pievērst īpašu uzmanību zinātnei un izglītībai. 
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus Krimināllikumā un Apžēlošanas likumā attiecībā uz 
izciestā soda ilgumu, pēc kura pirmo reizi sodītas personas var pretendēt uz nosacītu 
pirmstermiņa atbrīvošanu vai apžēlošanu.  
 
Privātpersona kritizē likumprojektu „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskajām 
vajadzībām - Dienvidu tilta pār Daugavu 2.kārtas posmā no Krasta ielas līdz Austrumu 
maģistrālei būvniecībai” un iesniedz priekšlikumus. 
 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

2 

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes arodbiedrība ierosina atjaunot Medicīnas darbinieku 
dienu kā profesionālos svētkus jūnija trešajā sestdienā vai svētdienā. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

12 

Latvijas Studentu apvienība iesniedz priekšlikumus likumprojektiem „Augstākās izglītības 
likums” un „Grozījumi Augstskolu likumā”. 
 
Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība iebilst pret 
likumprojektu „Grozījumi Autortiesību likumā”. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija aicina izdarīt grozījumus Autortiesību likumā, lai 
novērstu netaisnīgu principu piemērošanu atlīdzības tarifu noteikšanā par mūzikas 
atskaņošanu publiskās telpās. 
 
Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija atzinīgi vērtē Latvijas Tirgotāju asociācijas 
iesniegtos priekšlikumus Autortiesību likumā. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

5 

Latvijas Cilvēktiesību centrs un Latvijas-Amerikas finanšu forums iesniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Grozījumi Imigrācijas likumā”.  
 
Latvijas Politiski represēto apvienība ierosina izmaiņas likumdošanas aktos, kas regulē trešo 
valstu pilsoņu tiesības iegūt uzturēšanās atļauju Latvijā. 
 
Privātpersona ierosina Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā izdarīt grozījumus par 
gāzes pistoļu apriti. 
 
Latvijas Ārstu biedrība aicina Saeimas Nacionālās drošības komisiju izskatīt jautājumu par 
cīņu pret atkarību izraisošām vielām Latvijā. 
 
Privātpersona ierosina izdarīt grozījumus Latvijas sodu izpildes kodeksā un Ministru kabineta 
2009.gada 31.marta noteikumos Nr. 282 „Noteikumi par administratīvās komisijas darbības 
kārtību un lēmumu pieņemšanas kritērijiem”. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

19 

Latvijas īrnieku apvienība iebilst pret grozījumiem likumā „Par dzīvojamo telpu īri”, kas 
vērsti uz denacionalizēto namu īrnieku tiesību ierobežošanu, un aicina Mājokļa jautājumu 
apakškomisijā iekļaut apvienības pārstāvjus. 
 
Jūrmalas Aizsardzības biedrība aicina rosināt grozījumus tiesību aktos, kas iedzīvotājiem 
dotu tiesības ierosināt pašvaldības līmeņa referendumus, kuru rezultāti būtu saistoši. 
 
Privātpersona aicina atcelt visus likumus, kas saistīti ar administratīvi teritoriālo reformu, 
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un pāriet uz bijušo rajonu sistēmu. 
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju”, diferencējot zemes nomas maksas lielumu lauku apvidos un pilsētās, kā arī 
pārskatīt zemes vērtēšanas kritērijus. 
 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 

 
110 

Latvijas arodbiedrība „Enerģija” aicina papildināt Elektroenerģijas tirgus likumu ar 
nosacījumiem par tīklu uzturēšanas kārtību, ekspluatācijas normām un drošības prasībām, 
veicot darbus elektroietaisēs. 
 
Alkohola ražotāju un tirgotāju apvienība iebilst pret valdības pieņemtajiem lēmumiem, 
ierosina pārskatīt akcīzes nodokļa ieņēmumu prognozi 2011.gadam un atstāt nemainīgas 
akcīzes nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem.  
 
Būvindustrijas nevalstisko organizāciju koordinācijas centrs iesniedz priekšlikumus 
grozījumiem Būvniecības likumā. 
 
Latvijas Neredzīgo biedrība aicina rast iespēju piemērot starta tarifu to mājsaimniecību 
elektroenerģijai, kurās dzīvo I un II grupas redzes invalīdi.  
 
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija aicina nevilcināt likumprojekta „Grozījumi 
Autopārvadājumu likumā” pieņemšanu. 
 
Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija iebilst pret nepamatotu apmaksas termiņa piemērošanu 
pārtikas produktiem likumprojektā „Grozījumi Konkurences likumā”. 
 
SIA „Daudznozaru kompānija „Daugava”” aicina paredzēt kredītņēmējiem iespēju veikt 
tirgus situācijai atbilstošus kredīta procentu maksājumus, atliekot pamatsummas 
maksājumu uz ilgāku laiku, jo tas radītu mazākus tēriņus kredītņēmējiem un 
kredītiestādēm, kā arī attīstītu ekonomiku. 
 
Latvijas Biodegvielas un bioenerģijas asociācija iesniedz priekšlikumus nozares 
konkurētspējas palielināšanai un biodegvielas patēriņa veicināšanai. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
 

121 

Biedrība „Daugavas vanagi Latvijā” aicina Saeimu pieņemt izmaiņas likumdošanas aktos, 
nosakot pabalstu piešķiršanu bijušajiem leģionāriem. 
 
Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība iesniedz likumprojektam „Grozījumi Civilprocesa 
likumā” priekšlikumus par ieturējuma apmēru no parādnieka darba samaksas un tai 
pielīdzinātajiem maksājumiem. 
 
Privātpersonas Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības rīkotās vēstuļu akcijas ietvaros iebilst 
pret Pensiju likumā paredzēto priekšlaicīgo pensionēšanās tiesību atcelšanu un pret likumā 
„Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
likmi darba ņēmējam (2011.gada februārī kopā saņemti 20520 iedzīvotāju paraksti). 
 
Biedrība „Rīgas aktīvo senioru alianse” ierosina grozījumus likumā „Par valsts pensijām”, lai 
novērstu pārpratumus likuma interpretācijā jautājumā par apdrošināšanas stāžu. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz atzinumu par likumprojektu „Grozījums Darba 
likumā”. 
 
Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons” aicina risināt problēmu, kas saistīta ar 
centralizētu ratiņkrēslu iegādi un to kvalitāti, un piedāvā mainīt valsts iepirkumu 
regulējošos tiesību aktus.  
 
Privātpersona aicina ierobežot smēķēšanas izplatību, paredzot kriminālatbildību.  
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Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība iebilst pret likumprojektā „Grozījums Darba likumā” 
paredzētajiem grozījumiem  par darba devēja prasībām darba ņēmējam. 
 
Latvijas Brīvo farmaceitu apvienība aicina atcelt pieņemtos grozījumus Farmācijas likuma 
36.pantā par farmaceita un/vai viņa asistenta tiesībām.  
 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas asociācija iesniedz 
priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Ārstniecības likumā”. 
 
Latvijas Ārstu biedrība aicina izdarīt grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā, 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā, likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas 
un lietošanas ierobežošanu”, lai nodrošinātu no tabakas brīvu vidi visās darba vietās un 
ieviestu pilnīgu aizliegumu smēķēt bērnu un grūtnieču klātbūtnē.  
 
Pasaules brīvo latviešu apvienība aicina izdarīt grozījumus Darba likumā, lai nostiprinātu 
latviešu valodas statusu un pasargātu krieviski nerunājošos latviešu tautības darba ņēmējus 
no diskriminācijas darba tirgū. 
 
Privātpersona aicina taupīt uz pensiju rēķina un saglabāt ģimenes valsts pabalstus. 
 
Privātpersona iesniedz priekšlikumus sociālajā budžetā veicamajām izmaiņām par sociālās 
palīdzības sniegšanu un pabalstu izmaksu. 
 
Privātpersonas vērš uzmanību uz likumdošanas nepilnībām jautājumā par iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa aprēķināšanu jūrniekiem un aicina atcelt grozījumus Ministru kabineta 
noteikumos Nr.149 „Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās 
aizpildīšanas kārtību”. 
 
 
II. Viedokļi  
 

165 

Par Saeimas darbu  
 

19 

Sabiedrība par atklātību „Delna” aicina pārbaudīt visu 9.Saeimas Juridiskās komisijas 
lēmumus dokumentējošo protokolu un citu dokumentu atbilstību komisijas sēžu 
audioierakstiem. 
 
Madonas politiski represēto biedrība un privātpersonas kritiski vērtē politisko partiju 
apvienības „Vienotība” frakcijas un tās deputātes L.Čigānes balsojumu par likumprojektu 
„Grozījumi Darba likumā”, jo uzskata to par vēršanos pret latviešu valodas nostiprināšanu. 
 
Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība un Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju tīkls 
atzinīgi vērtē Saeimas priekšsēdētājas ideju par Valsts prezidenta vēlēšanu sabiedriskās 
padomes izveidošanu un iesaka savu pārstāvi dalībai padomē. 
 
Partija „Daugava-Latvijai” un Latvijas Politiski represēto apvienība pauž atbalstu V.Zatlera 
atkārtotai ievēlēšanai Valsts prezidenta amatā. 
 
Privātpersona pauž kritisku viedokli par deputāta S.Dolgopolova (SC) izteikumiem un aicina 
izvērtēt krievu kopienas attieksmi pret latviešu skolām Krievijā un valsts valodas zināšanu. 
 
Privātpersona pauž kritisku viedokli par Saeimas deputātu S.Dolgopolovu (SC), kurš ir 
reģistrējies Saeimas sēdē un vienlaicīgi piedalās raidījumā „Krustpunkti”. 
 
Privātpersona iebilst pret Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas ierosinājumu atcelt angļu 
valodas apmācību 1.klasē. 
 
Privātpersonas pauž kritisku viedokli par Saeimas darbu un ierosina samazināt deputātu un 
viņu palīgu skaitu.  
 
Privātpersona pauž atbalstu deputātes I.Čepānes (Vienotība) darbam. 
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Privātpersona kritizē deputāta J.Reira (Vienotība) izteikumus. 
 
Privātpersona pauž atbalstu Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas nostājai jautājumā par 
pensionāru ienākumu nesamazināšanu. 
 
Privātpersona pauž viedokli par deputāta J.Urbanoviča (SC) izteikumiem par kandidātu 
apstiprināšanu svarīgos amatos un deputātu valsts valodas zināšanām. 
 
Privātpersona kritiski vērtē deputāta V.Kravcova (SC) darbu. 
 
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 

 
78 

Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība iestājas par 24 stundu darba grafika saglabāšanu 
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs. 
 
Latvijas Agronomu biedrība vērš uzmanību uz nepieciešamību Zemkopības ministrijai 
atbalstīt augšņu agroķīmisko izpēti. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija aicina likvidēt plānošanas reģionus. 
 
Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija vērš uzmanību uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
un valsts budžeta finansējuma neefektīvu izmantošanu publiskajos iepirkumos informācijas 
tehnoloģiju jomā. 
 
Jelgavas Pensionāru biedrība kritiski vērtē valsts budžeta konsolidāciju uz pensiju rēķina. 
 
Madonas pilsētas iedzīvotāju interešu aizstāvības biedrība iestājas par Madonas slimnīcas 
saglabāšanu. 
 
Privātpersona kritizē izmaiņas Ministru kabineta noteikumos saistībā ar nodokļu 
aprēķināšanu jūrniekiem. 
 
Latvijas Pilsoniskā cilvēktiesību komisija un citas privātpersonas pauž viedokli par 
tiesībsarga amata kandidātiem. 
 

 

Par situāciju valstī 
 

22 

Biedrība „Antidemokrātiskās varas upuri” pauž viedokli par valsts nodokļu politiku, norādot, 
ka tā jābalsta uz tautas interešu ievērošanu. 
 
Privātpersonas aicina palielināt pensijas, nepieļaut elektroenerģijas tarifu paaugstināšanu, 
kā arī iesniedz savus ierosinājumus budžeta konsolidācijai, aicinot samazināt deputātu 
algas, valsts pārvaldē strādājošo skaitu, algas, komandējumu izdevumus.  
 
Nacionālās kultūras atbalsta fonds „Auseklis” pauž viedokli par krīzes stāvokļa izsludināšanas 
nepieciešamību. 
 
Latvijas Pensionāru federācija vērš uzmanību uz pabalstu sistēmas problēmām lauku 
apvidos, kas sekmētu patērētāju slāņa pieaugumu sabiedrībā. 
 
Privātpersonas pauž kritisku viedokli par situāciju valstī, piemēram, par valsts valodas 
stāvokli, kā arī iekšlietu sistēmas darbu kontrabandas apkarošanā, lielo valsts pārvaldes 
aparātu, ekonomikas attīstību un mazajām pensijām. 
 
Privātpersonas iesniedz savus priekšlikumus Latvijas attīstībai saistībā ar enerģētikas 
politiku, valsts pārvaldi, nodokļu politiku, kā arī piedāvā celt hidroelektrostaciju Daugavpilī 
un attīstīt ostu darbību. 
 

 

Citi viedokļi 
 

46 

Hroniski slimo bērnu draugu biedrība vērš uzmanību uz vecuma pensijas aprēķināšanas 
kritērijiem bērna invalīda kopšanas gadījumos. 
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Privātpersona pauž viedokli par ieroču nēsāšanas atļauju izsniegšanas kārtības pilnveidošanu 
un ar to saistīto psiholoģisko pārbaudi. 
 
Privātpersona pauž atbalstu idejai par tautas vēlētu prezidentu. 
 
Privātpersona uzskata, ka aizturētās kontrabandas preces jārealizē, nevis jāiznīcina. 
 
Privātpersona vērš uzmanību uz azartspēļu izplatību un kaitīgo ietekmi. 
 
Privātpersona vērš uzmanību uz nepilnībām likumdošanas aktos, kas regulē tēva tiesības uz 
tikšanos ar bērniem. 
 
Privātpersona aicina Latvijas augstskolās attīstīt mūžizglītību. 
 
Privātpersona pauž viedokli, ka jāpievērš lielāka uzmanība valsts valodas lietošanas kultūrai 
publiskajā telpā. 
 
  
III. Sūdzības 
 

60 

Par Saeimas darbu  
 

5 

Privātpersonas nav apmierinātas ar Juridiskā biroja sniegto atbildi uz iesniegumu par ostas 
zemēm un ar Sociālo un darba lietu komisijas sniegto atbildi uz iesniegumu par pensijas 
aprēķināšanu bērna invalīda kopšanas gadījumā. 
 
Privātpersonas sūdzas par V.Kravcova (SC) rīcību Liepājas krievu kopienas priekšsēdētāja 
amatā, kā arī par deputāta saistību ar SIA „Tonus elast” nelegālo darbību. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

22 

Pedagogi protestē pret valdības nodomu samazināt par 20 procentiem finansējumu 
mērķdotācijai pedagogu darba samaksai (542 paraksti). 
 
Partija „Daugava-Latvijai”, Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija un citas 
privātpersonas (22918 paraksti) iebilst pret Ekonomikas ministrijas un AS „Latvenergo” 
lēmumu par elektroenerģijas tarifu izmaiņām. 
 
Privātpersonas sūdzas par Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Aizsardzības 
ministriju, tiesībsargu, Rīgas domi, Jūrmalas pilsētas domi, Daugavpils pilsētas domi, 
Krāslavas novada domi, Ogres novada domi, Carnikavas novada domi, Riebiņu novada domi, 
Stopiņu novada domi, Salaspils novada domi, Rīgas domes Labklājības departamenta sociālās 
aprūpes centru „Gaiļezers”, sociālās mājas pārvaldnieku. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

16 

Privātpersona sūdzas par Valsts policiju, tiesu darbiniekiem, Liepājas policiju, par 
tiesībaizsardzības iestāžu atbildēm uz iesniegumiem, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 
tiesu, Madonas tiesu un Madonas zemesgrāmatu tiesnesi, Rīgas Apgabala prokuratūru.  
 

 

Citas sūdzības 
 

17 

Privātpersonas sūdzas par zvērinātiem tiesu izpildītājiem, pensiju regulējošo kārtību, 
nekustamā īpašuma nodokļa apjomu, par denacionalizēta nama īpašnieku, VSIA „Bērnu 
klīniskā universitātes slimnīca”, par kredītiestādi, veikala apsardzes darbiniekiem, namu 
apsaimniekotāju, par nepamatotām valodas prasībām Ministru kabineta noteikumos, par 
pretlikumīgu atlaišanu no darba. 
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IV. Informācijas pieprasījumi 
 

30 

  
V. Dažādi iesniegumi 
 

147 

- aicina deputātus uz dažādiem pasākumiem 
- lūdz palīdzību dažādu jautājumu risināšanā, tostarp finansiālu palīdzību  
- informatīva satura paziņojumi 
- iesniegumi bez konkrēta satura 
- anonīmie 
 

 

VI. Atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpumi 
 

1 

 

 

 


